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SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 001/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA - MA 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 100247 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O objeto desse verbo nomeia “a coisa perdoada” e não o beneficiário da ação. O verbo é empregado 

como TRANSITIVO DIRETO, independentemente da variedade linguística.  

Portanto em: 

 

Os amigos perdoaram ÀS ofensas de HORLANDO 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na frase: 

     

Ele O perdoou das ofensas sofridas 

 

A palavra O, nesse contexto, está substituindo o complemento do verbo, logo funciona como 

PRONOME PESSOAL OBLÍQUO. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Resolução da questão:    fiéis dias   horas   kg de alimentos 

                                 30    20      4            300 

                 60    30      6              x 

 

Fiéis e alimentos são diretamente proporcionais; Dias e alimentos são diretamente 

proporcionais; Horas e alimentos são diretamente proporcionais. Logo:   

                2400x = 3240000  x =   x = 1350kg 

Nos 20 primeiros dias foram arrecadados 300kg mais os 1350kg arrecadados nos 30 dias até o final 

da campanha, resulta 300kg+1350kg = 1650kg.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão solicita qual dos princípios do SUS está em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de 

agosto de 2013. De acordo com a lei orgânica de saúde 8080/90, em seu artigo 7º, inciso XIV - 

organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência 

doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias 

plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
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QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Clogmia albipunctata é um inseto dos grupos dos flebotomíneos, e um dos vetores da Leishmaniose, 

apesar de não ser comum no Brasil, é a resposta correta da questão, conforme a literatura cinetífica. 

 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-019-06563-9 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sintomático respiratório é um termo-chave para busca ativa de portadores de Tuberculose. O Manual do 

ACS é claro nesse conceito - Portadores de tosse com produção de catarro há pelo menos três semanas 

ou que apresentem sintomas compatíveis com a tuberculose – sintomáticos respiratórios. 

 

Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Guia do ACS do Ministério da Saúde, as orientações gerais para o controle da 

Hanseníase incluem: Verificar a presença de cicatriz da BCG no braço direito do contato 

intradomiciliar. Caso exista uma ou nenhuma cicatriz vacinal e não haja comprovação na caderneta de 

vacina, orientar a procurar a Unidade Básica de Saúde para orientação, pois as situações devem ser 

avaliadas caso a caso. 

 

Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-019-06563-9
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf

